
  บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

วัดโคกตลาด 5 ปู่ตาร่วมใจประชา

สามัคคี ไป หน้าโรงเรียนบ้านบุ 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 681 เมตร หนา 0.04 เมตร          

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,405 ตารางเมตร              

พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ 

1,089,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

2 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม

บ่อพัก คสล. วัดโคกตลาด ซอยสำราญ

ชื่น บ้านบุ

วางท่อ 0.60 เมตร ยาว 333 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 

ขนาด1 x 1 x 1.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ 

พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ

เทศบาลตำบลตลาดกำหนด 

1,074,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ

ประชารัฐ ซอย 1  (บ้านนายวิสูตร) 

หมู่ที่ 2 

 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร         

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร พร้อมกอ่สร้าง

รางระบายน้ำ คสล. ยาว 35 เมตร ขนาดปากรางกวา้ง 0.50 

เมตร ลึก 0.60 เมตร และป้ายโครงการ พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด

กำหนด

137,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /
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  บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก ซอย ประชารัฐ ซอย 2  (บ้าน

หมวดริณ) หมู่ 2

ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 612 ตารางเมตร และ

ป้ายโครงการ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดตาม

แบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด

345,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนน

ทัพม้าสามัคคี (นายสำราญ ไกกระ

โทก)

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร         

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางตาม

สภาพตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด 

273,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

6 โครงการวางท่อระบายน้ำ พรอ้มบ่อ

พักและเสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 

หมู่ที่ 4

ท่อ 0.60 เมตร ยาว 105 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.          

ขนาด 1x1x1.40 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อพร้อม

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร             

ยาว 105 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่นอ้ย

กว่า 420 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล

ตลาดกำหนด 

474,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

7



  บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

เส้นหนองจาน หมู่ที่ 4 ชุมชนโพธิ์

แสนสุข

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 443 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่

ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,215 ตารางเมตร พร้อมปา้ย 

โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลตลาดกำหนด

671,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก ซอยข้างเทศบาลตำบลตลาด 

(ตำรวจชุมชน) ชุมชนกระฉอดสามัคคี 

หมู่ที่ 5

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 576 ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาด 1 

เมตร จำนวน 2 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.5x1.2x2 เมตร 

พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ จำนวน 13 ฝารายละเอียดตาม

แบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด 

426,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยรุ่งเรือง ถึง 

ถนนสายบ้านบุ - ลองตอง (หน้าเทสโก

โลตัส)

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่

ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 

0.60 พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1x1x1.40 เมตร พร้อมฝา

ตะแกรงเหล็กหล่อ  มีความยาวรวมบ่อพัก 326 เมตร ราย

ละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด

1,670,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /
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  บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก หมู่ 7 ซอยปู่ตาเย็นจิต 4 บ้าน

หนองตะคลอง หมู่ที่ 7

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่

ดำเนินการไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการ

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลตลาดกำหนด

149,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย

ปู่ตาพัฒนา 2 หมู่ที่ 8

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง

รางระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด

กำหนด

177,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก ซอยมอรังสูงรว่มใจ หมู่ที่ 8 

จำนวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 260 

เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไมน่้อยกว่า 

3,630 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ และ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบเทศบาล

ตำบลตลาดกำหนด 

1,983,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /
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  บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนน

ทัพม้าสามัคคีถนนเลียบคลอง LMC 

ข่อยงามฝัง่ขวา

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร ไหล่ทางสองข้างๆ

ละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาด

กำหนด

2,754,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

14 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต

เสริม เหล็ก ซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ 

2 

ขนาดท่อ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด1x1x1.40 

เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวมบ่อพัก 290 

เมตร รายะเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด 

740,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1     

(บ้านยายอึ่ง) 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร  รายะเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลตลาดกำหนด

81,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ 

ซอยประชารัฐ 11  บ้านบุ  หมู่  2 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  119 เมตร  หนา  0.15 เมตร  

พื้นที่ดำเนินไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างราง

ระบายน้ำ ความยาว 119  เมตร  ขนาดปากรางกว้าง  0.50 

เมตร  ลึก 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล

ตลาดกำหนด

588,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /
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  บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

ยุทศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่  3 

บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี      

เส้นบ้านนายเชิด ระเบียบโพธิ์       

(ช่วงที่  1)

ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว  272 เมตร หนา  0.15 เมตร  

พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,034 ตารางเมตร ไหล่ทางตาม

สภาพ  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด 

556,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยปู่ตา

สามัคคี  3/3  หมู่ 8

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่

ดำเนินการไม่น้อยกว่า 177  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

แบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด 

96,000 ทต.ตลาด กองช่าง / / / / / /

รวมทั้งสิ้น 13,283,000
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  บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดเมืองนครราชสีมา

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่    

ดำเนินงาน

หน่วยงาน

ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซื้อตู้เอกสารบานทึบ ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า  118.40 เซนติเมตร         

ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า 40.60 เซนติเมตร               

ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 87.40 เซนติเมตร                      

มีแผ่นปรับระดับชั้น 2 ชั้น  มือจับฝังเป็นพลาสติกขึ้นรูป 

คงทนแข็งแรง และกุญแจล็อคเปิด-ปิดได้ จำนวน  1  หลัง

4,500 ทต.ตลาด สำนักปลัด /

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ MUTIFUNCTION 

เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และ  ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน

ธันวาคม 2564  จำนวน  1  เครื่อง

10,000 ทต.ตลาด สำนักปลัด /

รวมทั้งสิ้น 14,500
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